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Resumo 
 

O artigo objetiva conduzir uma reflexão sobre o papel das instituições socioeducativas, nas quais são desenvolvidas atividades específicas voltadas à 

inclusão sociocultural de adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Busca-se entender o potencial dessa experiência institucional na modificação 

de trajetórias de desenvolvimento dos adolescentes, tendo em vista as canalizações sociais e a emergência de novos sentidos subjetivos. Seguimos a 

perspectiva de Pierre Bourdieu, considerando, em particular, a noção de habitus. O artigo fornece uma base para a reflexão sobre o papel das instituições 

socioeducativas no rompimento ou manutenção de habitus persistentes e conclui apontando as circunstâncias nas quais instituições sociais desse tipo 

podem mediar a promoção do desenvolvimento de competência social e autonomia. 
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Abstract 
 

The article aims at conducting an analysis of the role of social-educational institutions, in which specific activities are developed in order to promote the 

sociocultural inclusion of adolescents living in conditions of social vulnerability. We intend to understand the potential of this institutional experience in 

the modification of the developmental trajectories of the adolescents, having in view the social channeling and the emergence of new personal meanings. 

We follow the perspective of Pierre Bourdieu, giving special consideration to the notion of habitus. The article provides a basis for the reflection on the 

role of the socio-educational institutions in the rupture or maintenance of persistent habitus and concludes by pinpointing the circumstances in which such 

social institutions may mediate the promotion of the development of social competence and autonomy. 
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